
 

    Amsterdam, 15 maart 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Deze brief gaat in op de nieuwe situatie naar aanleiding van het besluit van het kabinet om 
de scholen met ingang van 16 maart tot 6 april 2020 te sluiten. 
 
Dat betekent dat vanaf morgen, maandag 16 maart, onze school voor leerlingen gesloten is.  
 
De komende dagen heeft het onderwijs aan de eindexamenleerlingen en het afronden van 
de schoolexamens onze prioriteit. De minister heeft aangegeven daar in de loop van de 
week nog meer informatie over te geven. Wij gaan ons intussen voorbereiden op de 
afronding. De eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen apart een bericht 
wanneer en hoe dit wordt opgepakt.  
 
Verder zijn we ons erop aan het voorbereiden om lesmateriaal online te kunnen aanbieden 
voor alle leerjaren. Zodra we meer informatie hebben, laten we u/jullie dat weten. 
 
Het kan zijn dat er nog spullen (boeken) op school in de kluisjes liggen. De examenleerlingen 
kunnen deze morgen komen ophalen. Voor de andere leerlingen maken we een 
ophaalschema. Nadere informatie hierover volgt.  
 
Leerlingen van ouders/verzorgers die werken in vitale beroepen zoals zorg, politie en 
brandweer, willen we de gelegenheid bieden om op bepaalde tijden op school te kunnen 
werken. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis niet digitaal kunnen werken. We willen graag 
de behoefte inventariseren. Is er behoefte aan deze opvang (van jullie/van uw zoon of 
dochter), wilt u/willen jullie dat dan aan de mentor doorgeven? 
 
Deze situatie is voor iedereen uitzonderlijk. We begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor 
jullie als leerlingen, en voor uw zoon of dochter en uw gezin, en dat het veel vragen oproept. 
Wij streven ernaar u/jullie de komende dagen goed te informeren. We vragen uw/jullie 
begrip als dit niet altijd meteen lukt. Daarnaast vragen we u/jullie de website en de mail in 
de gaten te houden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Pieter Delsing 
Rector Pieter Nieuwland 
 


